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Nazwy gwiazd zmiennych
Nazwy gwiazd zmiennych zwykle składają 
się z jednej lub dwóch dużych liter alfabetu 
łacińskiego poprzedzających trzyliterowy 
skrót nazwy gwiazdozbioru. Istnieją również 
zmienne z takimi nazwami jak V746 Oph i 
V1668 Cyg. To są gwiazdy w gwiazdozbiorach, 
dla których wyczerpano wszystkie kombinacje 
liter. (np. V746 Oph to 746-ta zmienna odkryta 
w Wężowniku). Tekst w ramce na prawo 
szczegółowo wyjaśnia pochodzenie nazw 
zmiennych.

przykład: SS Cyg 
  Z Cam 
  alpha Ori 
  V2134 Sgr

Tabela 3.1 (str. 19) zawiera wszystkie oficjalne 
skróty nazw gwiazdozbiorów.

Są również specjalne rodzaje nazw gwiazd. 
Dla przykładu, czasem gwiazdom są nadawane 
tymczasowe nazwy do czasu, aż wydawca 
General Catalogue of Variable Stars nada 
gwieździe stałą nazwę. Przykładem może 
być N Cyg 1998 – nowa w gwiazdozbiorze 
Łabędzia, która została odkryta w 1998r. 
Innym przykładem jest gwiazda, która jest 
podejrzewana o zmienność, ale nie zostało to 
potwierdzone. Tym gwiazdom nadaje się nazwy 
takie jak NSV 251 lub CSV 335. Pierwsza część 
nazwy wskazuje katalog, w którym gwiazda 
jest opublikowana, podczas gdy druga jest 
katalogowym numerem wpisu gwiazdy.

Oznaczenia gwiazd zmiennych
Dodatkowo oprócz właściwej nazwy, gwiazda 
zmienna jest określona przez jej Harvard 
Designation (Oznaczenie harwardzkie). Są to 
po prostu przybliżone współrzędne gwiazdy 
podane w godzinach i minutach dla rektascensji 
(R.A), oraz plus lub minus deklinacja w stopniach 
dla epoki 1900. Jak określane są oznaczenia 
harwardzkie opisano na następnej stronie. 

przykłady: 2138+43 1405-12A 
  0214-03 1151+58

Rozdział 3 — O GWIAZDACH ZMIENNYCH

Zauważ, że w jednym przykładzie, oznaczenie 
jest zakończone literą „A”. Tak jest, ponieważ 
w sąsiedztwie znajduje się inna zmienna o 
oznaczeniu 1405-12B, odkryta później.

Konwencja nazw gwiazd zmiennych

Oznaczenia gwiazd zmiennych są 
określane przez komitet wyznaczony przez 
Międzynarodową Unię Astronomiczną 
(I.A.U). Te przyporządkowania są 
wykonywane w kolejności, w jakiej 
gwiazdy zmienne odkrywane były w 
gwiazdozbiorach. Gdy jakaś gwiazda, 
która oznaczona była grecką literą 
okazała się zmienną, gwiazda nadal 
jest określana tą nazwą. W przeciwnym 
wypadku pierwszej zmiennej w konstelacji 
byłaby nadana litera R, następnie S i tak 
dalej do litery Z. Następna gwiazda jest 
nazwana RR, potem RS do RZ; SS do 
SZ itd. aż do ZZ. Wtedy nazwy gwiazd 
zaczynają się od początku alfabetu: AA, 
AB i dalej do QZ. Ten system (litera J jest 
pominięta) może pomieścić 334 nazwy. 
Po QZ zmienne są nazywane V335, 
V336, itd. Oznaczenia  gwiazd zmiennych 
są łączone z dopełniaczem łacińskim 
nazwy gwiazdozbioru, jak to podano 
w tabeli 3.1. Dla wszystkich bardziej 
formalnych zastosowań i w raportach, 
które dostarczasz do AAVSO, powinien 
być używany skrót trzyliterowy.

Ten system nazewnictwa zapoczątkowany 
został w połowie XIX wieku przez 
Friedricha Argelandera. Zaczął on od 
dużej litery R z dwu powodów: małe 
litery i pierwsza część alfabetu została 
już przydzielona dla innych obiektów, 
pozostawiając duże litery do końca 
alfabetu w większości nie użyte. Argelander 
również wierzył, że zmienność gwiazd 
jest rzadkim fenomenem, i że w każdym 
gwiazdozbiorze zostanie odkrytych nie 
więcej niż 9 gwiazd zmiennych.
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Harvardzkie oznaczenie gwiazd zmiennych 
napisane przez Margaret W. Mayall
z Journal of the AAVSO, Volume 5, Number 1

Na przełomie XIX i XX wieku Obserwatorium Harvard College stało się 
ośrodkiem badań gwiazd zmiennych. Dyrektor Edward C. Pickering zachęcał 
zarówno do obserwacji fotograficznych jak i wizualnych. Obserwatorium 
opublikowało kilka katalogów gwiazd zmiennych. Ilość znanych zmiennych 
wzrosła tak mocno, że astronomowie poczuli potrzebę oznaczenia, które daje 
lepszą wskazówkę lokalizacji na niebie niż spis według gwiazdozbiorów. Efektem 
było Oznaczenie Harwardzkie, opisane w Roczniku Obserwatorium Harvarda, 
vol.48, p.93, 1903.

Pod uwagę wzięto wiele sugestii i w końcu zdecydowano użyć sześć cyfr do 
wskazania rektascensji i deklinacji epoki 1900. Metoda ta nie ma za zadanie 
podania dokładnej pozycji. To jest, jak podaje Webster Dictionary, „wskazówka”. 
Było trochę zamieszania dotyczącego metody określania oznaczenia.

Załóżmy, że pozycja zmiennej jest dana przez rektascensję w godzinach, 
minutach i sekundach czasu i przez deklinację w stopniach, minutach i 
dziesiętnych minut łuku na epokę 1900. Pierwszym krokiem określenia 
oznaczenia harwardzkiego jest redukcja rektascensji do godzin, minut i 
dziesiętnych części minuty, a deklinacji do stopni i całkowitych minut łuku. 
Następnie opuszczamy dziesiętne rektascensji i minuty deklinacji. Pozostałe 
sześć liczb tworzy Harvard Designation.

Dla zmiennych południowych znak minus jest wstawiony przed deklinację, lub 
stopnie mogą być podkreślone lub pisane kursywą.

Dwuznaczne przypadki sa objęte specjalnymi zasadami. Jeżeli na przykład 
rektascensja kończy się na 21 sekund, podzielone przez 60 by otrzymać minuty, 
da 0.35. W tym wypadku przyjmujemy najbliższą parzystą liczbę, to znaczy 
0.4. W dalszych przykładach, 51 sekund dałoby 8 dziesiatych a 57 sekund 
0 dziesiątych następnej wyższej minuty. Przy redukcji deklinacji, krańcowy 
przypadek występuje przy 59 minutach. Jeżeli dziesiętne minuty to 5 lub więcej, 
zmieniamy ostatnią liczbę oznaczenia do następnego większego stopnia.

PRZYKŁADY
 Współrzędne(1900) Zredukowane Oznaczenie
RR And 00h45m57s + 33°50’.0 00h46.m0  + 33°50’  004633
SU And 23 59 28  + 42 59.7 23 59.5  + 43 00  235943
TW Aqr 20 58 55  - 02 26.5  20 58.9   - 02 26 2058-02 lub 205802
U Aur 05 35 38  + 31 59.4  05 35.6  + 31 59  053531

 Łatwym sposobem by zapamiętać tę zasadę jest, że jeżeli rektascensja wynosi 
57 sekund lub więcej, minuty będą zwiększone o jeden; jeżeli mniej, minuty nie 
zmienią się. Przy deklinacji, jeżeli wynoszą 59.5 lub więcej, deklinacja zwiększy 
się o 1 stopień, jeżeli mniej, deklinacja pozostaje bez zmian.
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Tabela 3.1 – Nazwy gwiazdozbiorów i ich skróty

Poniższa lista zawiera nazwy gwiazdozbiorów według I.A.U. Dla każdego gwiazdozbioru podana 
jest nazwa łacińska w mianowniku i w dopełniaczu, jak również zatwierdzony trzyliterowy skrót.

Mianownik	 Dopełniacz									 Skrót	

Andromeda Andromedae And 
Antlia Antliae Ant 
Apus Apodis Aps 
Aquarius Aquarii Aqr 
Aquila Aquilae Aql 
Ara Arae Ara 
Aries Arietis Ari 
Auriga Aurigae Aur 
Bootes Bootis Boo 
Caelum Caeli Cae 
Camelopardalis Camelopardalis Cam 
Cancer Cancri Cnc 
Canes Venatici Canum Venaticorum CVn 
Canis Major Canis Majoris CMa 
Canis Minor Canis Minoris CMi 
Capricornus Capricorni Cap 
Carina Carinae Car 
Cassiopeia Cassiopeiae Cas 
Centaurus Centauri Cen 
Cepheus Cephei Cep 
Cetus Ceti Cet 
Chamaeleon Chamaeleontis Cha 
Circinus Circini Cir 
Columba Columbae Col 
Coma Berenices Comae Berenices Com 
Corona Austrina Coronae Austrinae CrA 
Corona Borealis Coronae Borealis CrB 
Corvus Corvi Crv 
Crater Crateris Crt 
Crux Crucis Cru 
Cygnus Cygni Cyg 
Delphinus Delphini Del 
Dorado Doradus Dor 
Draco Draconis Dra 
Equuleus Equulei Equ 
Eridanus Eridani Eri 
Fornax Fornacis For 
Gemini Geminorum Gem 
Grus Gruis Gru 
Hercules Herculis Her 
Horologium Horologii Hor 
Hydra Hydrae Hya 
Hydrus Hydri Hyi
Indus Indi Ind  

Mianownik	 Dopełniacz									 Skrót 

Lacerta Lacertae Lac
Leo Leonis Leo 
Leo Minor Leonis Minoris LMi 
Lepus Leporis Lep 
Libra Librae Lib 
Lupus Lupi Lup 
Lynx Lyncis Lyn 
Lyra Lyrae Lyr 
Mensa Mensae Men 
Microscopium Microscopii Mic 
Monoceros Monocerotis Mon 
Musca Muscae Mus 
Norma Normae Nor 
Octans Octantis Oct 
Ophiuchus Ophiuchi Oph 
Orion Orionis Ori 
Pavo Pavonis Pav 
Pegasus Pegasi Peg 
Perseus Persei Per 
Phoenix Phoenicis Phe 
Pictor Pictoris Pic 
Pisces Piscium Psc 
Piscis Austrinus Piscis Austrini PsA 
Puppis Puppis Pup 
Pyxis Pyxidis Pyx 
Reticulum Reticuli Ret 
Sagitta Sagittae Sge 
Sagittarius Sagittarii Sgr 
Scorpius Scorpii Sco 
Sculptor Sculptoris Scl 
Scutum Scuti Sct 
Serpens Serpentis Ser 
Sextans Sextantis Sex 
Taurus Tauri Tau 
Telescopium Telescopii Tel 
Triangulum Trianguli Tri 
Triangulum AustraleTrianguli Australis TrA 
Tucana Tucanae Tuc 
Ursa Major Ursae Majoris UMa 
Ursa Minor Ursae Minoris UMi 
Vela Velorum Vel 
Virgo Virginis Vir 
Volans Volantis Vol 
Vulpecula Vulpeculae Vul 
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Typy gwiazd zmiennych
Gwiazdy zmienne można podzielić na dwie 
grupy: fizycznie	zmienne, w których zmiany są 
spowodowane zmianami fizycznymi w gwieździe 
lub w systemach gwiazdowych i geometrycznie	
zmienne, w których zmienność jest spowodowana 
zakryciem jednej gwiazdy przez drugą, lub jest 
efektem gwiezdnej rotacji. Gwiazdy zmienne 
są często podzielone na cztery główne klasy: 
fizycznie zmienne pulsujące i kataklizmiczne 
(wybuchowe) oraz geometrycznie zmienne, 
zaćmieniowe i gwiazdy	rotacyjne.

Początkującym obserwatorom poleca 
się zazwyczaj  obserwacje zmiennych 
długookresowych i półregularnych. Gwiazdy te 
mają duże amplitudy zmian jasności, są także 
dostatecznie liczne i wiele z nich odkryto blisko 
jasnych gwiazd, co jest bardzo pomocne przy 
ich lokalizacji.

W tym rozdziale zawarto krótki opis głównych 
typów gwiazd zmiennych. Jest też wzmianka 
o typach widmowych gwiazd. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się czegoś więcej o widmach i ewolucji 
gwiazd, możesz na ten temat znaleźć informacje 
w podstawowych tekstach astronomicznych 
lub w niektórych książkach wymienionych w 
dodatku 3.

ZMIENNE	PULSUJĄCE
Zmienne pulsujące to gwiazdy, które wykazują 
okresową ekspansję i kontrakcję swoich warstw 
powierzchniowych. Pulsacje mogą być radialne 
i nieradialne. Gwiazda pulsująca radialnie 
utrzymuje kształt sferyczny, podczas gdy 
gwiazda doznająca pulsacji nieradialnych może 
okresowo odchylać się od kształtu sferycznego. 
Na podstawie okresu pulsacji, masy i stanu 
ewolucji gwiazdy, oraz charakterystyki jej 
pulsacji można wyróżnic następujące typy 
zmiennych pulsujących.

Cefeidy – Cefeidy pulsują w okresie od 1do 70 
dni ze zmianą jasności od 0.1 do 2 wielkości 
gwiazdowych. Te masywne gwiazdy mają 
wysoką jasność absolutną, typ widmowy F w 
maksimum i G do K w minimum. Im późniejszy 
jest typ widmowy cefeidy, tym dłuższy jej okres. 
Cefeidy stosują się do zależności okres - jasność. 
Cefeidy mogą być dobrymi kandydatkami do 
studenckich programów badawczych, ponieważ 
są jasne i mają krótkie okresy.

Cefeida — delta Cep
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Informacje o okresowym zachowywaniu 
się gwiazd, o okresie orbitalnym gwiazd 
zaćmieniowych lub o stopniu regularności (lub 
nieregularności) wybuchów gwiazdowych, może 
być określona bezpośrednio z krzywej jasności. 
Bardziej szczegółowe analizy krzywej jasności 
pozwalają astronomom obliczyć takie parametry 
jak masy i rozmiary gwiazd. Kilka lub kilkadziesiąt 
lat danych obserwacyjnych pozwala ujawnić 
zmieniający się okres gwiazd, co może być 
sygnałem zmiany w strukturze gwiazdy.

Wykres fazowy
Wykres fazowy jest przydatnym narzędziem do 
badań zachowania się takich gwiazd jak cefeidy 
i zaćmieniowe. Na wykresie fazowym, wiele cykli 
zmian jasności zostaje nałożonych jeden na 
drugi. Zamiast wykreślać jasność w funkcji JD, jak 
to ma miejsce przy normalnej krzywej jasności, 
każda obserwacja jest przedstawiana w funkcji 
„jak daleko znajduje się w cyklu”. Dla większości 
zmiennych cykl zaczyna się w maksimum 
jasności (faza=0), przechodzi przez minimum 
i wraca ponownie do maksimum (faza=1). Dla 
gwiazd zaćmieniowych, faza zero znajduje 
się w środku zaćmienia (minimum). Przykład 
diagramu fazowego znajduje się na stronie 23 
tego podręcznika, pokazuje charakterystyczną 
krzywą jasności beta Persei.

Co to jest krzywa jasności?
Wyniki obserwacji gwiazd zmiennych są 
zazwyczaj przedstawiane  na wykresie zwanym 
krzywą	jasności, jako jasność widoma w funkcji 
czasu w Dniach Juliańskich (JD). Skala jasności 
wzrasta od dołu do góry osi Y, a JD wzrastają od 
lewej do prawej na osi X.

Czas 
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Nowe – Te ciasne układy podwójne składają 
się z akreującego białego karła jako składnika 
głównego i gwiazdy o małej masie z ciągu 
głównego (trochę chłodniejszej niż Słońce) 
jako gwiazdy wtórnej. Wybuchowe, nuklearne 
palenie się warstw powierzchniowych białego 
karła spowodowane akumulacją materiału z 
gwiazdy wtórnej, wywołuje pojaśnienie systemu 
o 7 do 16 wielkości w ciągu od jednego do 
kilkuset dni. Po wybuchu, gwiazda powoli 
gaśnie do początkowej jasności przez kilka 
lat lub dziesięcioleci. W pobliżu maksimum 
jasności, widmo jest zwykle podobne do gwiazd 
olbrzymów klasy A lub F.

Gwiazdy typu RR Lyrae – Są to krótkookresowe 
(0.5 do 1.2 dnia), pulsujące białe olbrzymy, 
zwykle typu widmowego A. Są one starsze i 
mniej masywne niż cefeidy. Amplituda zmian 
jasności gwiazd RR Lyrae zwykle wynosi od 
0.3 do 2 wielkości gwiazdowych.

Gwiazdy typu RV Tauri – Są to żółte nadolbrzymy 
mające charakterystyczne zmiany jasności z 
przemiennymi, głębokimi i płytkimi minimami. Ich 
okres, zdefiniowany jako interwał między dwoma 
głębokimi minimami waha się od 30 do 150 
dni. Zmiana jasności może sięgać 3 wielkości. 
Niektóre z tych gwiazd wykazują cykliczne 
zmiany w skali czasowej od setek do tysięcy dni. 
Są zazwyczaj typu widmowego od G do K.

Zmienne  d ługookresowe –  Zmienne 
długookresowe (LPVs) to pulsujące czerwone 
olbrzymy lub nadolbrzymy, których okresy 
wahają się od 30 do 1000 dni. Zwykle mają typ 
widmowy M, R, C lub N. Istnieją dwie podklasy 
tych gwiazd; Miry i półregularne.
Miry – Te okresowe czerwone olbrzymy 
zmieniają jasność z okresami sięgającym od 
80 do 1000 dni i wizualną amplitudą ponad 2.5 
wielkości.

Pólregularne – Są to olbrzymy i nadolbrzymy, 
wykazujące znaczną powtarzalność okresową, 
której towarzyszą przedziały półregularnej lub 
nieregularnej zmienności. Okresy wahają się 
od 30 do 1000 dni, zwykle z amplitudą poniżej 
2.5 wielkości.

Zmienne nieregularne – Gwiazdy te zawierają 
większość czerwonych olbrzymów, są zmiennymi 
pulsującymi. Jak z nazwy wynika, gwiazdy te 
wykazują zmiany jasności nieokresowe lub 
bardzo słabo okresowe.
ZMIENNE KATAKLIZMICZNE
Zmienne kataklizmiczne (również znane jako 
wybuchowe), jak z nazwy wynika są gwiazdami, 
które wykazują sporadyczne gwałtowne 
wybuchy, spowodowane przez termonuklearne 
procesy w warstwach powierzchniowych lub 
głęboko w ich wnętrzach.
Supernowe – Te masywne gwiazdy w wyniku 
katastroficznej, gwiezdnej eksplozji wykazują 
nagłe i dramatyczne pojaśnienie o 20 wielkości 
gwiazdowych lub więcej.
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Półregularna — Z UMa
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Nowe powrotne – Te obiekty są podobne do 
nowych, ale zaobserwowano u nich już dwa 
lub więcej wybuchów o trochę mniejszych 
amplitudach.

Nowe karłowate – Są to ciasne układy podwójne 
składające się z czerwonego karła – trochę 
chłodniejszego od naszego Słońca, białego 
karła i dysku akrecyjnego otaczającego 
białego karła. Pojaśnienia od 2 do 6 wielkości 
gwiazdowych spowodowane są niestabilnością 
dysku, którą powoduje przepływ materiału dysku 
na białego karła. Istnieją trzy podklasy nowych 
karłowatych; U Gem, Z Cam i SU UMa.

Z Camelopardalis – Gwiazdy te są fizycznie 
podobne do U Gem. Wykazują cykliczne zmiany 
przerywane okresami stałej jasności zwanymi 
„spoczynkiem” .Te stany spoczynku trwają 
przez czas równy kilku cyklom, z utrzymaniem 
jasności w przybliżeniu jedna trzecia między 
maksimum, a minimum.

SU Ursae Majoris – Również fizycznie podobne 
do U Gem, układy te mają dwa odróżniające 
się rodzaje wybuchów: jeden słaby, częsty 
i krótki, z czasem trwania 1 do 2 dni; drugi 
(„superwybuch”) jest jasny, mniej częsty i 
długi, z czasem trwania 10 do 20 dni. Podczas 
superwybuchu, pojawiają się małe okresowe 
modulacje („supergarby”).

Ogromna, podwójna, nadymająca się chmura 
gazu i pyłu została uchwycona na tym 
oszołamiającym zdjęciu supermasywnej 
gwiazdy eta Carinae wykonanym przez NASA 
Hubble Space Telescope. Gwiazda ta była 
miejscem gigantycznego wybuchu około 150 
lat temu, gdy stała się jedną z najjaśniejszych 
gwiazd południowego nieba. Chociaż gwiazda 
wysłała tyle światła widzialnego, co przy 
eksplozji supernowej, przeżyła wybuch.

eta Car

U Geminorium – Po stanie spoczynku przy 
minimalnej jasności, nagle jaśnieją. W zależności 
od gwiazdy, wybuchy występują w odstępach od 
30 do 500 dni i zwykle trwają 5 do 20 dni.
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Gwiazdy Symbiotyczne – Te układy podwójne 
otoczone mgławicą, składają się z czerwonego 
olbrzyma i gorącej, niebieskiej gwiazdy. 
Wykazują półperiodyczne, podobne do nowych 
wybuchy o amplitudzie do trzech wielkości 
gwiazdowych.

R Coronae Borealis – Te rzadko występujące, 
jasne, ubogie w wodór, bogate w węgiel 
nadolbrzymy, spędzają większość czasu w 
maksimum blasku, sporadycznie zmniejszając 
jasność nawet o dziewięć wielkości gwiazdowych 
w nieregularnych odstępach. Następnie powoli 
wracają do swej maksymalnej jasności w czasie 
od kilku miesięcy do roku. Członkowie tej grupy 
mają typ widmowy F do K i R.

GWIAZDY	ZAĆMIENIOWE
Są to układy podwójne gwiazd, których 
płaszczyzna orbity leży blisko linii wzroku 
obserwatora. Składniki okresowo zasłaniają się 
nawzajem, powodując zmniejszenie jasności 
widzianej przez obserwatora. Okres zaćmienia, 
który pokrywa się z okresem orbitalnym układu, 
może wahać się od minut do lat.

U Geminorium

Poniżej zamieszczono 20-to sekundowe 
ekspozycje U Gem przed wybuchem i 
gdy zaczął się wybuch. Zdjęcia wykonał 
dyrektor AAVSO Arne Henden, USRA/
USNO, używając CCD z filtrem V przez 
1.0-m teleskop w Naval Obserwatory w 
Flagstaff, AZ. Poniżej fotografii artystyczna 
interpretacja systemu U Gem autorstwa 
Dana Berty (zauważ podobną do Słońca 
gwiazdę na prawo, białego karła i dysk 
akrecyjny otaczający białego karła).

GWIAZDY	ROTUJĄCE
Gwiazdy rotujące wykazują małe zmiany w 
jasności, co może być spowodowane ciemnymi 
lub jasnymi plamami na gwiezdnej powierzchni 
(„starspots”). Gwiazdy rotujące są często 
układami podwójnymi. 
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Odwagi! Każdy krok naprzód zbliża nas do celu, a gdy nie możemy go osiągnąć, to 
przynajmniej  pracujmy tak, by potomni nie robili nam wyrzutów, że byliśmy leniwi, lub 
powiedzieli, że nie zrobiliśmy co najmniej wysiłku by ułatwić im drogę.

– Friedrich Argelander (1844)
„ojciec astronomii gwiazd zmiennych”


